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ЗАМУЖ... ЗА РЫЦАРА
НА ПЕРШАЕ СПАТКАННЕ — У ВОБРАЗЕ

«Ма ці спа чат ку 
па ду ма ла, 
што я тра пі ла ў сек ту»

— І ў дум ках са бе не маг ла 
ўя віць, што ён прый дзе зна ё-
міц ца са мной у кас цю ме кры-
жа ка, — усмі ха ец ца Ган на. — Я 
так раз гу бі ла ся, што не ве да-
ла, як быць. Але раз вяр нуц ца 
і пай сці неш та пе ра шка джа ла. 
Гэ та зу сім не бы ло па доб на на 
жарт. Я ра зу ме ла, што ён за ха-
цеў мя не па ка рыць. І мне гэ та 
спа да ба ла ся.

Аляк сей, да рэ чы, хва ля ваў-
ся не менш. Пры зна ец ца, што, 
ка лі б Ган на та ды ад яго збег-
ла, ён бы зра зу меў, што па мы-
ліў ся і дзяў чы на не для яго. Яму 
вель мі важ на бы ло ве даць, як 
яна ад рэ агуе. І ка лі Ган на пра-
цяг ну ла яму сваю ру ку, быў на 
сё мым не бе ад шчас ця.

На па мяць за ста ла ся ра-
ман тыч ная пра гул ка па ста ра-
даў няй Сма лен скай зам ка вай 
крэ пас ці. Ішоў асен ні дождж, і 
Эн тан («ры цар скае» імя Аляк-
сея) бе раж лі ва пры кры ваў 
дзяў чы ну сва ім чор ным пла-
шчом. «Гэ та бы ло так ра ман-
тыч на», — з пя шчо тай у ва чах 
гля дзіць на свай го абран ні ка 
Ган на.

А вось ма ці дзяў чы ны, на-
ад ва рот, спа чат ку бы ла ў шо-
ку. Ду ма ла, што яе адзі ная 
дач ка тра пі ла ў сек ту. Маль-
тый скі крыж на ры цар скім 
адзен ні зу сім не па доб ны да 
пра ва слаў на га.

— У па ры ве пра тэс ту мая 
бу ду чая це шча на ват зла ма ла 
наш клуб ны сцяг, — усмі ха ец-
ца Аляк сей. — Усё не маг ла 
па ве рыць, што я са праў ды ка-
хаю яе дач ку, а не пры дур ва ю-
ся. Су па ко і ла ся толь кі, ка лі мы 
па жа ні лі ся. Ця пер да на шых 
пе ра ўва саб лен няў ста віц ца 
больш цярп лі ва.

Ча ра ві кі 
для на ра чо най

Аляк сей — дзі ця свай го ча-
су, вы рас на ра ма нах Джо на 
Тол кі е на, та му спа чат ку за-
хап ляў ся ро ле вы мі гуль ня мі. 
Але ад ной чы ў па чат ку 2000-х 
га доў з'ез дзіў у Мінск на фес-
ты валь «Бе лы за мак» і «за-
хва рэў» на ры цар ства. Пры-
чым з усіх ор дэ наў вы браў 

ме на ві та Маль тый скі ці, як ён 
яшчэ на зы ва ец ца, ра дос кі, 
або шпі таль е раў. Яму ім па нуе 
тое, што гэ та бы лі ве ру ю чыя 
лю дзі і вя лі кія аль тру іс ты. Яны 
і аб' яд на лі ся дзе ля та го, каб 
аказ ваць пер шую да па мо гу 
па лом ні кам па да ро зе ў Свя-
тую Зям лю. Але хут ка зра зу-
ме лі, што лю дзей трэ ба яшчэ 
аба ра няць і ад са ра цы наў.

У звы чай ным жыц ці Аляк-
сей — пра гра міст, а вось Ган-
на — док тар. І ёй бы ло зу сім 
не цяж ка ўліц ца ў шэ ра гі шпі-
таль е раў. Пры зна ец ца, што ў 
іх клу бе «Кры жа но сец» шмат 
ме ды каў.

Як і ўся кае ін шае за хап лен-
не, гэ та так са ма па тра буе вы-
дат каў. Кож ны ры цар па ві нен 
мець свой гар дэ роб і аму ні цыю. 
Ган на апра ну та па ўсіх ка но нах 
ры цар ства ў шы коў нае плац це, 
пры чым з на ту раль на га шоў ку 
руч ной ра бо ты.

— Руч ны шоўк — вель мі 
да ра гі ма тэ ры ял, та кі мож на 
ку піць толь кі ў буй ных га ра-
дах, — тлу ма чыць яна. — Мы, 
на прык лад, за каз ва лі яго ў 
Санкт-Пе цяр бур гу. Вы твор-
час цю та ко га шоў ку зай ма юц-
ца ўся го не каль кі ма ну фак тур, 
якія, мож на ска заць, пра цу юць 
не па срэд на на па трэ бы рэ кан-
струк та раў. Ёсць так са ма лю-
дзі, якія спе цы яль на ро бяць на 
за каз да спе хі. Да рэ чы, Аляк-
сей за сваю каль чу гу не каль-
кі га доў та му ад даў 18 ты сяч 
ра сій скіх руб лёў.

Па шы вам адзен ня Ган на 
зай ма ец ца са ма стой на. У ін-
тэр нэ це за раз мож на знай сці 
ўсё што хо чаш. Яна на ват за-
сво і ла спе цы яль ную тэх на ло-
гію шва, які вы ка рыс тоў ва лі 
та га час ныя мод ні цы. Гар дэ роб 
за ле жыць ад та го, яко га ча ла-
ве ка збі ра еш ся па ка заць. Ка лі 
ня ма срод каў, ні чо га ін ша га не 
за ста ец ца, як вы да ваць ся бе за 
ся лян ку і па шыць прос ты строй 
з лё ну. Ка лі да ма боль ша га да-
стат ку, яе ўбо ры больш ба га-
тыя. У яе па він ны быць мі ні мум 
тры спад ні цы, якія яна на дзя ва-
ла ад на ча со ва. А вось ча ра ві кі 
для на ра чо най Аляк сей па шыў 
сам, так са ма па вод ле ўзо ру з 
ін тэр нэ ту. «Яна ад ну па ру ўжо 
зна сі ла, гэ та дру гая, — удак-
лад няе ён. — Доб ра яшчэ, што 
не кож ны дзень пры хо дзіц ца 
ха дзіць у ся рэд ня веч ных ча-
ра ві ках».

— У што дзён ным жыц ці ка-
рыс тац ца та кой воп рат кай не 

вель мі зруч на, — пры зна ец ца 
Ган на. — Сён ня жыц цё хут кае, 
па тра буе больш прос тых стро-
яў, асаб лі ва ка лі трэ ба бег чы 
на пра цу ці па дзя цей.

— Ка лі ідзеш па го ра дзе ў 
та кім вы гля дзе, усе па ды хо-
дзяць, каб сфа та гра фа вац-
ца, — ка жа Аляк сей. — У нас 
на ват у са май ма лод шай дач кі 
ёсць ся рэд ня веч ны гар дэ роб.

«На по лі бою 
я страч ваю ад чу ван не 
рэ аль нас ці»

Баі «Шчыт і меч» на ры цар-
скім фэс це ў Мсці сла ве, на пэў-
на, ад ны з са мых жорст кіх, бо 
во і ны на рыс та лі шчы б'юц ца 
адзін на адзін. І сё ле та пе ра-
мож цам дву бою стаў ме на ві та 
Аляк сей Ан то наў. У якас ці па-
да рун ка ён атры маў меч. Ка-
лі ён сы шоў са сцэ ны, Ган на 
пер шая кі ну ла ся яго аб ды маць. 
Ві даць бы ло, як яна га на рыц-
ца сва ім ка ха ным. Аляк сей так 
пя шчот на аб ды маў яе, што, на-
пэў на, зайз дрос ці лі ўсе да мы, 
якія ба чы лі гэ та. Ры цар ёсць 
ры цар. І гэ тым усё ска за на.

Каб быць у фор ме і вось 
так не за леж на тры мац ца на 
спа бор ніц кай пля цоў цы, муж-
чы ну ўвесь час пры хо дзіц ца 
зай мац ца. Пры чым гэ та не 
ней кія там за ня ткі на трэ на-
жо рах, а са праўд ныя баі на 
мя чах з та кі мі ж, як ён сам, 
апан та ны мі.

— На коль кі за хап ля е це ся, 
ка лі па чы на е це зма гац ца? — 
ці каў лю ся я.

— Поў нае па глыб лен не. Я 
страч ваю ад чу ван не рэ аль нас-
ці, цал кам ад да юся спра ве.

— А ва шы аба вяз кі па клу-
бе? — пы та ю ся ў Ган ны.

— Кар міць ры ца ра і быць 
пры го жай, — усмі ха ец ца яна.

— А чым вас на огул пры-
ваб лі вае Ся рэд ня веч ча? — 
спра бую зра зу мець ся мей нае 
хо бі.

— Гэ та спо саб ад па чыць, 
да лу чэн не да гіс то рыі, — тлу-
ма чыць Ган на. — Мы вы яз джа-
ем, аку на ем ся ў ат мас фе ру 
гіс та рыч на га ме ра пры ем ства. 
Нас усіх аб' яд ноў вае лю боў да 
ту рыз му, па да рож жаў.

— А до ма вы так са ма шпі-
таль е ры?

— Нам ха пае фес ты ва-
ляў! — смя ец ца Аляк сей.

— І час та на іх за пра ша-
юць?

— У асноў ным ез дзім у 
Бе ла русь, Санкт-Пе цяр бург, 

Пскоў, Суз даль... Усю ды ці ка-
ва. На прык лад, Мсці слаў па-
да ба ец ца за тое, што ве ча рам 
ці ка вая пра гра ма. На ін шых 
фес ты ва лях больш сціп лыя 
кан цэр ты. Мне па да ба ец ца, 
што на ры цар скі фэст у Ка пот-
ню пры яз джа юць аў тэн тыч ныя 
гру пы. Там упер шы ню ўба чыў 
ста ра даў ні мі ні-ар ган. Мне 
па каз ва лі но ты ХІ ІІ ста год дзя. 
Не ве даю, ад куль яны іх толь кі 
ўзя лі. Му зей ны экс па нат.

— До ма неш та га ту е це з 
ся рэд ня веч най кух ні?

— Ста ра даў няя кух ня бы ла 
не вель мі ба га тая, — тлу ма-
чыць Ган на. — Елі ў асноў ным 
мя са, га род ні ну.

— На фес ты ва лі ў Мсці-
сла ве нас кор мяць, на ін шых 
зда бы ва ем ежу са мі, — усмі-
ха ец ца Аляк сей. — У Ка пот ні, 
на прык лад, мы на бы ва лі мя са 
і за коп ва лі за па лат кай у зям-
лю, каб не са пса ва ла ся.

— Не на да ку чае та кое 
жыц цё?

— Фес ты валь ныя ту ры 
па чы на юц ца блі жэй да ле та, 
пас ля гэ та га яшчэ доў га не хо-
чац ца ні ку ды ехаць. Хоць бы-
ва юць фес ты ва лі і зі мой. І ўсе 
жы вуць вы ключ на ў па лат ках. 
Гэ та прын цы по ва.

— А ка лі хо чац ца пры няць 
душ, па ся ліц ца ў гас ці ні цы?

— Не бу дзе той ат мас фе ры, 
якая па нуе ў той ці ін шай эпо-
се. Мы імк нём ся жыць па тых 
жа пра ві лах і за ко нах, ес ці тое, 
што яны елі, — ка жа Ган на.

— Га лоў нае ў на шым за-
хап лен ні — ура жан ні, — да-
дае Аляк сей. — У гас ці ні цы 
ты ад чу ва еш ся бе звы чай ным 
ту рыс там, а ў на мё це — ры ца-
рам. Лі вень пай шоў — пра мок 
да ніт кі, конь ір жаў усю ноч на 
ву ха. Гэ та тое, што ўспа мі на-
еш по тым — конь, лі вень, на-
мёт. Гэ та та бе не стан дарт ны 
ну мар у гас ці ні цы.

— Ка лі лю дзі не мо гуць 
абы хо дзіц ца без да сяг нен-
няў цы ві лі за цыі, гэ та не для 
іх, — пад трым лі вае су жэн ца 
Ган на. — На ша за хап лен не 
для ама та раў вось та ко га 
па ход на га ла ду жыц ця. Ка го 
та кое пры ваб лі вае, ён за ста-
ец ца ў гэ тым на доў га. Нас не 
шмат, але мы сяб ру ем га да мі. 
Тут зу сім ін шы дух, ра ман ты-
ка. Цяж кас ці нас зу сім не па-
ло ха юць. Жы вём у на мё тах, 
сне да ем на све жым па вет ры, 
пры ма ем удзел у ры цар скіх 
за ба вах і ад чу ва ем ся бе не-
ве ра год на шчас лі вы мі.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. Фо та аў та ра

�

«У па ры ве пра тэс ту 
мая бу ду чая це шча 
на ват зла ма ла наш 
клуб ны сцяг. 
Усе не маг ла па ве рыць, 
што я са праў ды 
ка хаю яе дач ку, 
а не пры дур ва ю ся. 
Су па ко і ла ся толь кі, 
ка лі мы па жа ні лі ся».

Ча му Но вы год су стра ка юць з ялін кай? І 
ча му шы пуль кі ў яе ка ра цей шыя, чым, на-
прык лад, у са сны?.. А вось па слу хай це.

Бы ло гэ та даў ным-даў но. Ма ла дая пры го-
жая хво еч ка, па до ра ная Дзе ду Ма ро зу, рых та-
ва ла ся су стра каць Но вы год. Ду ма ла, чым жа 
ўпры го жыць ся бе, апроч сне гу і з ле та пры ха-
ва ных шы шак? Ну хі ба па пра сіць пту шак, што 
пра ля та юць мі ма, каб се лі на га лін кі — усё ж 
аздо ба...

Ду мае вось так гэ тае дрэў ца, пры бі ра ец ца і 
рап там чуе — нех та ўзды хае па блі зу.

Азір ну ла ся — а там елач ка (яна ў той час 
яшчэ ліс це на сі ла, і як раз на пя рэ дад ні скі ну ла). 
Вось і ка жа хво еч цы: «Шчас лі вая ты... Увесь 
час зя лё ная... І з та бой су стра ка юць Но вы год... 
Вось каб ён на ды хо дзіў ле там, та ды і мя не, мо-
жа, узя лі б на свя та?».

Шка да ста ла хво еч цы сва ёй су сед кі. Узя ла 
яна і па да ры ла ёй част ку сва іх доў гіх шы пу лек.

А елач ка змыс лая бы ла: кож ную доў гую са-
сно вую шы пуль ку яна... па дзя лі ла на не каль кі 
ка рот кіх і гус та-гус цень ка пры бра ла свае га лін-
кі. Хо ра ша атры ма ла ся! А каб ста ла яшчэ лепш, 

елач ка па пра сі ла ад ну зо рач ку спус ціц ца з не ба 
і сес ці ў яе на вер ха він цы.

Прый шоў Дзед Ма роз і ба чыць: ста іць прос та 
цуд якое дрэў ца — но вае, пры го жае! Ча ра дзей 
узяў яго і за нёс лю дзям.

З та го ча су яны ста лі су стра каць Но вы год не 
толь кі з хво еч кай, а яшчэ і з ялін кай.

І ўпры гож ваць яе па чы на юць з вер ша лін кі, 
ад куль не ка лі, даў ным-даў но, ад ля це ла ў ня бё-
сы жы вая зо рач ка.

Ілья ШАХ РАЙ, г. Мінск
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Ма ма, па чы тай!Ма ма, па чы тай!  ��

Ра ве не, або Ган не, вель мі па шчас ці ла. Па куль яе ад на год кі без вы ні ко ва 
шу ка юць ры ца раў па ўсім све це, яна знай шла свай го Ай вен га — Аляк сея — 
у ін тэр нэ це. Жы вуць ця пер ра зам на дзве эпо хі, праг ма тыч ную на шу і ра ман тыч ную 
— Ся рэд ня веч ча. Хло пец так сур' ёз на за хап ляў ся ча са мі ры ца раў, што і сваю 
лю бі мую за ра зіў. Ця пер гэ та ся мей нае хо бі, пры чым на ват для дзвюх іх да чок. 
Ган на і Аляк сей Ан то на вы ро дам са Сма лен ска, але апош нія не каль кі га доў 
па ста ян ныя гос ці ры цар ска га фэс ту ў Мсці сла ве. Ка жуць, што тут ім вель мі 
па да ба ец ца ат мас фе ра. Гэ та пры го жая па ра ад ра зу кі да ец ца ў во чы. Яны быц цам 
са праўд ныя ге роі ра ма наў Валь тэ ра Ско та, які мі за чыт ва ла ся ў юнац тве. 
І, як вы свет лі ла ся, жыц цё ма ла дых су жэн цаў не менш за хап ляль нае. Да стат ко ва 
ўзга даць іх пер шае спат кан не, каб ста ла ўсё зра зу ме ла.

Елач ка і ча ра дзей

Ган на і Аляк сей ра зам з сябрамі.


